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ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์        

เรือ่ง  การรบัสมคัรบคุคลเพือ่สอบคดัเลอืกเขา้ศึกษาในคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ระดบัปรญิญาตร ีประจ าปกีารศึกษา 2566 

............................................................................... ....................................................................................... 

ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566  จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้  

1. นโยบายการรบัเขา้และคดัเลอืกนกัเรยีนเพือ่เขา้ศึกษาหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ
2. ประกาศคุณสมบัติภูมิล าเนาพื้นที่การรับและโควตาการรับนิสิต/นักศึกษาแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2566

โครงการผลติแพทยเ์พือ่ชาวชนบท 
3. โครงการการรบัเขา้ศกึษาและจ านวนรบัเขา้ศกึษา หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ

3.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต (หลักสูตรปกติ)
- ผ่านระบบรบัตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย     จ านวน 65 คน
คุณสมบัติ เงื ่อนไข ขั้นตอน การสมัคร การสอบคัดเลือกและตัดสินผลโดยผ่านระบบรับตรง (Direct Admissions)
ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ที่ www9.si.mahidol.ac.th
- โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทศนูย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลินิก รพ.สระบุรี จ านวน 30 คน 
- โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทศนูย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลินิก รพ.สุราษฎร์ธานี จ านวน 30 คน 
- โครงการผลติแพทย์เพื่อชาวชนบทศนูย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิิก รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ านวน  15 คน 
- โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทศนูย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลินิก รพ.พุทธโสธร จ านวน 30 คน 
3.2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตรีควบโท สาขาวิชากฎหมายทางการแพทย์และสุขภาพ (หลักสูตรปกติ) 
- รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จ านวน  10   คน 
3.3 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) รับตรงร่วมกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์   จ  านวน 30 คน
นานาชาต ิจ ุฬาภรณ์ (CICM) รายละเอ ียดเงื่อนไขการร ับสมัครตามประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
www.tuadmissions.in.th

4. โครงการผลติแพทย์เพือ่ชาวชนบท
- จ านวนรับเข้าศึกษา
- คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เงื่อนไขของผู้ได้รับการคัดเลือก
- วิธีการคัดเลือก ก าหนดการ วิธีการ และขั้นตอนการรับสมัคร
- อัตราค่าสมัครและค่าธรรมเนยีมในการสมัครสอบ
- เกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาตัดสนิผล
- การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
- เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
- ปฏิทินการรับสมัคร

รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ยประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่        สิงหาคม  พ.ศ. 2565 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  เจริญลาภนพรัตน์) 

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายรบัเข้าศึกษา 

ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี
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นโยบายการรบัเขา้และคดัเลอืกนกัเรยีนเพื่อเขา้ศึกษา 

หลักสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

............................................................................ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตแพทย์ที ่มีคุณภาพและหลักสูตร 

ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ เพื ่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตแพทย์และ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์จึงได้ประกาศนโยบายการรับเข้าและคัดเลือกนักเรียนเพื่อ  

เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ 

คร้ังที่ 6/2564 วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ได้มีการทบทวนนโยบาย ดังนี้ 

1. คณะมีนโยบายรับเข้าและคัดเลือกนักเรียนตามวัตถุประสงค์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

และโครงการผลิตแพทย์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศและความต้องการด้านสุขภาพของสังคมตลอดจนปัญหา

สุขภาพในระดับนานาชาติ 

2. การสอบคัดเลือกและรับเข้าศึกษาต้องใช้กระบวนการที่ค านึงถึงความรู้ความสามารถทางวิชาการและคุณสมบัติ

ด้านอ่ืน เช่น ปัจจัยด้านกาย จิต สังคมของนักเรียนด้วย เพื่อให้ผู้เข้าศึกษามีความพร้อมในการศึกษาและการประกอบวิชาชีพมากที่สุด 

3. ให้โอกาสและความเป็นธรรมในการคัดเลือกเข้าศึกษาแก่นักเรียนทุกคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนด

เฉพาะของแต่ละโครงการผลิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ 

4. คณะก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียน โดยยึดหลักส าคัญ 3 ข้อ คือ (1) ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ

ผู ้ป ่วย (2) ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ศ ึกษาแพทย์เอง และ (3) เพื ่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัต ิงาน 

ทั้งนี้ คณะจะพิจารณาผู้สมัครเข้าเรียนที่เป็นผู้พิการให้เข้าศึกษาและให้การสนับสนุนระหว่างศึกษาตามศักยภาพของผู้เรียน 

ซึ่งได้ส าแดงความพิการไว้ก่อนการอนุมัติให้เข้าศึกษา 

5. จ านวนการรับเข้าศึกษาในแต่ละโครงการผลิตแพทย์ของหลักสูตร เป็นไปตามที่แพทยสภาได้อนุมัติ

6. การรับเข้าและคัดเลือกด าเนินการโดยคณะกรรมการที่มีผู้แทนหลายฝ่ายและมีอ านาจในการด าเนินการตามที่

มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

7. คณะยึดมั่นในความยุติธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ และมีระบบอุทธรณ์ในการรับเข้าและสอบคัดเลือก

8. คณะจะทบทวนนโยบายการรับเข้าศึกษา จ านวนรับ และกระบวนการสอบคัดเลือกเป็นระยะและ

คณะมีกระบวนการรับฟังและพิจารณาข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการผลิตบัณฑิตแพทย์ 

............................................................................................................. 
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โครงการผลติแพทยเ์พือ่ชาวชนบท 

ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือจัดให้มีโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท 

ขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 เป็นต้นมานั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก าหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2566 ดังต่อไปนี้  

1. หลักสตูรทีเ่ปดิรบัสมคัร ได้แก่  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ

2. จ านวนทีร่บัเขา้ศกึษา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท จ านวนรวม 105 คน

2.1 ชั้นปีที่ 1-3 ศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ 

2.2 ชั้นปีที่ 4-6 (คลินิก) ศึกษาที่  

- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิกิโรงพยาบาลสระบุรี             จ านวน 30 คน  

- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิกิโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จ านวน 30 คน 

- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิกิโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ านวน 15 คน 

- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิกิโรงพยาบาลพทุธโสธร จ านวน 30 คน 

3. คณุสมบตัขิองผูส้มคัรเขา้ศกึษา

ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ ได้แก่ คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต คุณสมบัติ เฉพาะโครงการผลิตแพทย์เพื ่อชาวชนบท และคุณสมบัติอื ่นในการรับเข้าศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

3.1 คณุสมบตัทิัว่ไป 

ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี  พ.ศ. 2561 

ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.reg.tu.ac.th/ (หัวข้อ: ระเบียบข้อบังคับ)   

3.2 คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ด้วยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิตให้เหมาะสมโดยยึดหลักการส าคัญ 3 ข้อ คือ (1) ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย (2) ไม่ก่อให้เกิด

อันตรายต่อผู้ศึกษาแพทย์เอง และ (3) เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จึงก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังต่อไปนี้  

3.2.1 ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆของรัฐได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว  

โดยต้องสามารถท าสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย 

3.2.2 ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิ การอันเป็นอุปสรรค 

ต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้ 

3. 2 . 2 . 1 ม ีป ัญหาทางจ ิตเวชข ั ้นร ุนแรงอ ันอาจเป ็นอ ันตรายต ่อตนเอง และ/หร ือผ ู ้อ ื ่น เช ่น โรคจิต

(psychotic disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) ชนิด antisocial personality 

disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และ  

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

3.2.2.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิด      
ความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

3.2.2.3 เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเองต่อผู้ป่วยและ  
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
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3.2.2.4 มีความพิการทางร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
3.2.2.5 มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2000 เฮิรตซ์สูงกว่า 40         

เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะค าพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและ
เซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงาน และ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

3.2.2.6 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ และคณะกรรมการแพทย์ผู ้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรค 
ต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยมีระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว
แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40 

3.2.2.7 โรคหรือความพิการอื ่น ๆ ซึ ่งมิได้ระบุไว้ และคณะกรรมการแพทย์ผู ้ตรวจร่างกายเห็นว่า   
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรมคณบดีคณะแพทยศาสตร์อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะโรค หรือผู ้ เช ี ่ยวชาญในแต่ละกรณีตรวจเพิ ่มเติมได้  คณะแพทยศาสตร์ขอสงวนสิทธิ ์ในการพิจารณาตัดสิน 
ซึ่งผลการพิจารณาของคณะแพทยศาสตร์ถือเป็นที่สิ้นสุด 

ในกรณีที ่ตรวจร่างกายแล้ว ปรากฏว่าผลการตรวจผิดปกติในกรณีของการเห็นภาพ การได้ยิน และ  
จิตเวชให้ผู้สมัครมาตรวจซ ้าเพื่อยืนยันโดยคณะกรรมการแพทย์ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น 

3.3 คุณสมบัติเฉพาะโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท 

3.3.1 มีสัญชาติไทย อายไุม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นบัถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566 

3.3.2 ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และต้องศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนปลายตลอดจนจบหลักสูตร รวมทั้งต้องมีภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่ก าหนด  

3.3.3 ผู้สมัคร และ บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ใน

จังหวัดที่สมัครต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการโยกย้ายออก

จากพื้นที่ตามค าสั่งก่อนครบ 5 ปี ต้องแสดงเอกสารการโยกย้ายเพื่อขออนุโลม) โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐานส าคัญตามพื้นที่

จังหวัด ดังนี้  

จงัหวดัที่รบัสมคัรในพืน้ที่ภาคกลาง (ศนูยแ์พทยศาสตรศกึษาชัน้คลนิกิโรงพยาบาลสระบรุ)ี ไดแ้ก ่

- จังหวัดสระบุรี  

- จังหวัดลพบุรี

- จังหวัดสิงห์บุรี

- จังหวัดชัยนาท

- จังหวัดอ่างทอง

จงัหวัดทีร่บัสมคัรในพืน้ที่ภาคตะวนัออก (ศนูย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิกิโรงพยาบาลพทุธโสธร) ได้แก ่

- จังหวัดฉะเชิงเทรา

- จังหวัดปราจนีบุรี

- จังหวัดสระแก้ว

จงัหวดัที่รบัสมคัรในพืน้ที่ภาคใต ้(ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิกิโรงพยาบาลสรุาษฎรธ์าน ีและ     

ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิกิโรงพยาบาลชมุพรเขตรอดุมศกัดิ)์ ไดแ้ก ่

- จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- จังหวัดชุมพร

- จังหวัดระนอง
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3.3.4 ผู ้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่มีที ่ตั้งตามกลุ่มจังหวัด 

ดังต่อไปนี้ 

- กลุม่ทีต่ัง้ของโรงเรยีน ในพืน้ที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิกิโรงพยาบาลสระบุรี ได้แก่โรงเรียนใน 25 จังหวดั ดงันี้

1. จังหวัดชัยนาท 2. จังหวัดนครนายก 3. จังหวัดนครปฐม 4. จังหวัดนนทบุรี

5. จังหวัดปทุมธานี 6. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7. จังหวัดลพบุรี 8. จังหวัดสระบุรี

9. จังหวัดสมุทรปราการ 10. จังหวัดสมุทรสงคราม 11. จังหวัดสมุทรสาคร 12. จังหวัดสิงห์บุรี

13. จังหวัดสุพรรณบุรี 14. จังหวัดอ่างทอง 15. จังหวัดกาญจนบุรี 16. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

17. จังหวัดเพชรบุรี 18. จังหวัดราชบุรี 19. จังหวัดจันทบุรี 20. จังหวัดฉะเชิงเทรา

21. จังหวัดชลบุรี 22. จังหวัดตราด 23. จังหวัดปราจีนบุรี 24. จังหวัดระยอง

25. จังหวัดสระแก้ว

- กลุม่ทีต่ัง้ของโรงเรยีน ในพืน้ที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิกิโรงพยาบาลพุทธโสธร ได้แกโ่รงเรียนใน 25 จังหวัด ดงันี้

- กลุม่ทีต่ัง้ของโรงเรยีน ในพืน้ทีศู่นย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลินิกโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้แก่โรงเรียนใน 14 จังหวัด ดังนี้

- กลุม่ทีต่ัง้ของโรงเรยีน ในพื้นทีศู่นย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลินิกโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้แก่โรงเรียนใน 14 จงัหวัด ดังนี้

1. จังหวัดชัยนาท 2. จังหวัดนครนายก 3. จังหวัดนครปฐม 4. จังหวัดนนทบุรี

5. จังหวัดปทุมธานี 6. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7. จังหวัดลพบุรี 8. จังหวัดสระบุรี

9. จังหวัดสมุทรปราการ 10. จังหวัดสมุทรสงคราม 11. จังหวัดสมุทรสาคร 12. จังหวัดสิงห์บุรี

13. จังหวัดสุพรรณบุรี 14. จังหวัดอ่างทอง 15. จังหวัดกาญจนบุรี 16. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

17. จังหวัดเพชรบุรี 18. จังหวัดราชบุรี 19. จังหวัดจันทบุรี 20. จังหวัดฉะเชิงเทรา

21. จังหวัดชลบุรี 22. จังหวัดตราด 23. จังหวัดปราจีนบุรี 24. จังหวัดระยอง

25. จังหวัดสระแก้ว

1. จังหวัดกระบี่ 2. จังหวัดชุมพร 3. จังหวัดตรัง 4. จังหวัดนครศรีธรรมราช

5. จังหวัดพังงา 6. จังหวัดพัทลุง 7. จังหวัดภูเก็ต 8. จังหวัดระนอง

9. จังหวัดสตูล 10. จังหวัดสงขลา 11. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12. จังหวัดนราธิวาส

13. จังหวัดยะลา 14. จังหวัดปัตตานี

1. จังหวัดกระบี่ 2. จังหวัดชุมพร 3. จังหวัดตรัง 4. จังหวัดนครศรีธรรมราช

5. จังหวัดพังงา 6. จังหวัดพัทลุง 7. จังหวัดภูเก็ต 8. จังหวัดระนอง

9. จังหวัดสตูล 10. จังหวัดสงขลา 11. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12. จังหวัดนราธิวาส

13. จังหวัดยะลา 14. จังหวัดปัตตานี
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3.3.5 จ านวนทุนในแตล่ะพืน้ทีต่ามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบบท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ 

- ภาคกลาง พืน้ที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลินิกโรงพยาบาลสระบุร ีดังนี้

จังหวัดสระบุรี  จ านวน    6  ทุน 

จังหวัดลพบุรี จ านวน  10  ทุน 

จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน    4  ทุน 

จังหวัดชัยนาท จ านวน    6  ทุน 

จังหวัดอ่างทอง จ านวน    6  ทุน

- ภาคตะวันออก พื้นที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพุทธโสธร ดังนี้

จังหวัดฉะเชิงเทรา   จ านวน   9  ทุน 

จังหวัดปราจนีบุรี    จ านวน   9  ทุน 

จังหวัดสระแก้ว      จ านวน 10 ทุน 

- ภาคใต้ พื้นที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลนิิกโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และศูนย์แพทยศาสตร

ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

จังหวัดสุราษฎร์ธานี   จ านวน  23  ทุน 

จังหวัดชุมพร           จ านวน  14  ทุน 

จังหวัดระนอง       จ านวน   8   ทุน 

3.3.6 รับเฉพาะสายสามัญเท่านั้น (ไม่รับผู้สอบเทียบชั้น หรือจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน) 

3.3.7 มีใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1 หรือ ปพ.1) ของชั ้นมัธยมศึกษา 

ปีที ่ 4 - ภาคแรกของชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 รวม 5 ภาคการศึกษา และต้องศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื้นฐานพุทธศักราช              

2551: มาตรฐานการเรียนรู้ชั้น ม.4 - ม.6 ครบตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  
3.3.8 ไม่มีประวัติความประพฤติที่เสียหาย โดยให้โรงเรียนเปน็ผู้รับรองความประพฤติ 

 3.3.9 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ  ที่จะเป็นข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 

  3.3.10 เป็นผู้ที่แสดงออกถึงการมีเจตคติที่ดีและมีความพร้อมในการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 3.3.11 เป็นผู้ที่แสดงออกถึงการมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาและปฏิบัติงานในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท 

           หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวข้างต้น หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือ 

จงใจปกปิดข้อมูล จะถูกตัดสทิธิม์ิให้เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ แม้ว่าจะสามารถสอบคัดเลือกได้ก็ตาม 

3.4 เงื่อนไขการสมัคร 

 ผู้ที่สมัครโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทแล้ว ไม่สามารถสมัครในกลุ่มโครงการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ดังต่อไปนี้ 

- โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก

- โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

- โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง

- โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านวิชาการ (สอวน. และสสวท.)

- โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา

- โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- โครงการโควตาพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

- โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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4. ข้อก าหนดส าหรับผู้สมัคร

       ก่อนการสมัครผู้สมัครต้องศึกษาคุณสมบัติของแต่ละคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาที่ต้องการสมัครอย่างละเอียด  

และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดด้วยความระมัดระวังตามระบบ TCAS ส าหรับผู้สมัครของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

(ทปอ.) โดยผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ที่ mytcas.com 

5. เงื่อนไขของผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย มีเจตนารมณ์ที่จะขจัดความทับซ้อนของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพได้เข้าศึกษาตามจ านวนรับเข้าศึกษาที่มีอยู่จ ากัดจึงได้ท าสัตยาบันข้อตกลง

ร่วมกัน คณะแพทยศาสตร์จะด าเนินการตามสัตยาบัน ดังนี้ 

5.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

ต้องลงนามในหนังสือยืนยันการเข้าศึกษาในวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ถ้าพ้นก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ และท าสัญญาการเป็น

นักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ในวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ถ้าพ้นก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ส าหรับผู้ที่ท าสัญญาการ

เป็นนักศึกษาแพทยศาสตร์แล้ว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนสิทธิ์ให้ในภายหลังจากการท าสัญญาแล้ว 

5.2 ในกรณีท ี ่ผ ู ้สอบผ ่านได ้ลงนามย ืนย ันการเข ้าศ ึกษากับสถาบ ัน  (คณะแพทยศาสตร ์ ) เร ียบร ้อยแล้ว 

สถาบัน (คณะแพทยศาสตร์) จะส่งชื ่อ นามสกุล และเลขที ่บัตรประจ าตัวประชาชนของบุคคลนั ้น ไปยังส านักงานเลขาธิการ 

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งให้ทุกสถาบันสมาชิกด าเนินการคัดชื่อบุคคลนั้นออกจากกลุ่มผู้มีสิทธิ์ สอบใน

ขั้นตอนต่อไป หรือออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกของสถาบันสมาชิก (ถ้ามี) และสถาบันสมาชิกฯ จะคัดชื่อออกทันที 

5.3 ในกรณีที่ผู้สมัครสอบผ่าน เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้ลงนามยืนยันการเข้าศึกษากับคณะแพทยศาสตร์เรียบร้อยแล้ว 

คณะแพทยศาสตร์จะส่งรายชื่อให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อตัดสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกบุคคล 

เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบ (TCAS)   

ดังน ั ้น ผ ู ้ที่ลงนามยืนยันการเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื ่อชาวชนบท 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์แลว้ จะไมไ่ดร้บัการพจิารณาคดัเลอืกในการสอบคัดเลอืกบคุคลเขา้ศกึษาหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 

ผ่านระบบรบัตรง (TCAS) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (กสพท.) และมหาวทิยาลยัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมพ่จิารณา

ด าเนินการใดๆ เพื่อยกเลิกรายชื่อผู้ที่ลงนามยืนยันการเข้าศึกษากับคณะแพทยศาสตร์เรียบร้อยแล้ว  

5.4 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับทุน ของ

รัฐบาลโดยจะต้องท าสัญญาที่จะปฏิบัติงานในชนบทภายหลังส าเร็จการศึกษาแล้ว ตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข 

5.5 ผู ้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร ต้องสอบผ่านและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจาก 

แพทยสภาจึงจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข 
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6. วิธีการคัดเลือก

ผู้สมัครจะต้องผ่านการประเมิน 2 ขั้นตอนโดยสมบูรณ์จึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ ได้แก ่

6.1 การประเมินขั้นตอนที่ 1 สอบข้อเขียน 

 6.1.1 ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนสอบ TPAT 1 (วิชาเฉพาะ ที่จัดสอบโดย กสพท.) ซึ่งมีก าหนดการสอบในวันเสารท์ี่ 

17 ธันวาคม พ.ศ.2565 สามารถติดตามการสมัครสอบ TPAT 1 และรายละเอียดอ่ืนได้ที่ http://www9.si.mahidol.ac.th  

 6.1.2 ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนสอบ A-Level (วิชาสามัญ ที่จัดสอบโดย ทปอ.) ซึ่งมีก าหนดการสอบ 

ในวันเสาร์ที่ 18 ถึงวันอาทิตย์ที ่ 19 มีนาคม พ.ศ.2566 สามารถติดตามการสมัครสอบวิชาสามัญและรายละเอียดอื่นได้ที่  

http://bet.obec.go.th  ทั้งนี้ ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ ได้แก ่

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา)

- วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

- วิชาภาษาอังกฤษ

- วิชาภาษาไทย

- วิชาสังคมศึกษา

        คณะแพทยศาสตร์จะน าผลคะแนนสอบ A-Level (ว ิชาสามัญที ่จ ัดสอบโดย ทปอ.) และผลคะแนนสอบ TPAT 1 

(วิชาเฉพาะ ที่จัดสอบโดย กสพท.) มาพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศฉบับนี้ เพื่อตัดสินและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ  

การประเมินขั้นตอนที่ 2  

6.2 การประเมินขั้นตอนที่ 2 

ผู้สมัครที่ผ่านการประเมินขั้นตอนที่ 1 และได้รับการประกาศชื่อให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินขั้นตอนที่ 2 

จะต้องเข้ารับการประเมินทุกประเภท ได้แก่ 

6.2.1 สอบสัมภาษณ์ ตรวจสุขภาพจิต 

6.2.2 ทดสอบบุคลิกภาพ  

6.2.3 ตรวจร่างกายและสุขภาพ  

6.2.4 อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ก าหนด 

       ในกรณีที่ผู้สมัครได้ลงนามยืนยันการเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในคณะ/วิทยาลัยแพทยศาสตร์ของรัฐ

ทุกสถาบัน และถ้าสถาบันนั้นส่งรายชื่อผู้สมัครมาเพื่อให้ตัดรายชื่ อที่ซ ้ากันออก คณะกรรมการคัดเลือกฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

พิจารณาตัดสิทธิ์ผู้ที่มีรายชื่อนั้นออกจากผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินในขั้นตอนที่อยู่ระหว่างด าเนินการหรือออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์

เข้าศึกษาตามเงื่อนไขที่ประกาศไว้ในข้อ 5 และ 5.2 และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่มีสถานการณ์การระบาดของ

โรคไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19)  

กรณทีีม่ปีญัหาเกีย่วกบัการสอบคดัเลอืกและประเมนิตามขัน้ตอนทัง้ 2 ขัน้ตอน 

ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกฯ เปน็ผูว้นิจิฉยัชีข้าด ผลการคดัเลอืกของคณะกรรมการถือเปน็ทีส่ิน้สดุ 

7. ก าหนดการ วิธีการ และขั้นตอนการรับสมัคร

        เขตภาคกลางโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท พื้นที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสระบุรี ผู้สมัคร

สามารถเลือกไปศึกษาในช่วงชั้นคลินิก (ปี 4 - ปี 6) ที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพุทธโสธร ได้ 

  เขตภาคใต้โครงการผลิตแพทย์เพื ่อชาวชนบท ผู ้สมัครเลือกโครงการเข้าศึกษาที ่ศ ูนย์แพทยศาสตรศึกษา

ชั้นคลินิกโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี หรือ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้ 2 ล าดับ 

ผู้สมัครต้องพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครให้ครบถ้วนก่อน เมื่อยื่นใบสมัครแล้ว ถือว่าผู้สมัครได้ผ่านการตรวจสอบ

คุณสมบตัิในขั้นตน้เรียบร้อยแลว้ มหาวิทยาลยัจะไม่พจิารณาคืนเงนิคา่สมคัรและค่าธรรมเนยีมในการสมัครสอบให้แก่ผู้สมัครไม่

ว่ากรณีใด ๆ       

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 จะต้องด าเนินการดังนี้ 
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           7.1 การรับสมัคร 

       เมื่อผู้สมัครลงทะเบียนเข้าใช้งานตาม คู่มือระบบ TCAS66 ส าหรับผู้สมัครของ ทปอ. โดยตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของ

ตนเองที่ระบบได้มาจากฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาและได้ตรวจสอบสถานะของ

ตนเองที่ได้ด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ จนมั่นใจว่าระบบได้ด าเนินการเรียบร้อยตามที่ต้องการแล้วให้ด าเนินการตามระบบ 

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

           สมัครผา่นระบบรบัสมคัรออนไลน ์ในวันที่ 1 – 16 มีนาคม 2566 ที่ www.tuadmissions.in.th   

 เปิดระบบรับสมัคร  วันที่ 1 มีนาคม 2566    เวลา 09.00 น.

 ปิดระบบรับสมัคร   วันที่ 16 มีนาคม 2566  เวลา 23.59 น.

ช าระเงินค่าสมัคร ในวันที่ 1 – 17 มีนาคม 2566 ผ่านระบบ Smart Bill Payment ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

ตามเวลาท าการของธนาคาร 

ผู้สมัครทักท้วงสถานะการสมัครในระบบ ในวันที่ 1 – 20 มีนาคม 2566  ในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง  

           7.2  ขั้นตอนการรับสมัคร 

           ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลผู้สมัคร 

           ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯ นี้ (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเอง อย่างละเอียดเพื่อ

ประโยชน์ของตนเอง) 

           ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียน 

           ผู้สมัครลงทะเบียนขอเข้าใช้งานในระบบตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง (การลงทะเบียนไม่ถือเป็นการรับสมัครเป็น

เพียงขั้นตอนส่วนหนึ่งเพื่อเข้าสมัคร เท่านั้น) 

 ขั้นตอนที่ 3 การเข้าใช้ระบบรับสมัคร 

 ผู้สมัคร Login เข้าใช้ระบบเลือกสมัครโครงการ คณะ/หลักสูตรที่ต้องการสมัคร จากนั้นเลือก “ยืนยันสมัครสอบ” และ

อัปโหลดไฟล์เอกสารการสมัครตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

           ผู้สมัครโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสระบุรีเลือกสถานที่เรียน

ในช่วงชั้นคลินิก (ปี 4 - ปี 6) ได้ 2 ล าดับ และสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่เรียนได้ใหม่อีก 1 คร้ัง ในวันสอบสัมภาษณ์

   ผู้สมัครโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และ โรงพยาบาล

ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มีสิทธิ์เลือกสมัครได้ 2 ล าดับ ถ้าเลือกศูนย์ใดเป็นล าดับที่ 1 จะได้รับพิจารณาในศูนย์นั้นก่อน และถ้าไดป้ระกาศ  

ให้ผู้สมัครใดมีสิทธิ์เข้าศึกษาในศูนย์ใดศูนย์หนึ่งไปแล้ว จะไม่สามารถสละสิทธิ์มาเพื่อเข้าศึกษาในอีกศูนย์หนึ่งได้    

           ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบข้อมูลที่สมัคร 

            (4.1) ตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้สมัครด าเนินการแก้ไข

ข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบอินเตอร์เน็ตเป็นส าคัญ หรือก่อนน าไปช าระเงินค่าสมัคร  

 (4.2) ผู ้สมัครน าใบแจ้งการช าระเงินที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตไปยื่นช าระเงินค่าสมัคร 

ผ่านระบบ Smart Bill Payment หรือเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวันที่ก าหนด 

โดยช าระค่าสมัครตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครที่ก าหนด พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร หากผู้สมัครรายใดมิได้ด าเนินการ

ช าระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Smart Bill Payment หรือเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ตามวันที่ก าหนดจะถือว่า

การกรอกข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอรเน็ตเป็นโมฆะ 

  (4.3) ธนาคารรับช าระเงินค่าสมัคร และบันทึกข้อมูลการช าระเงินของผู ้สมัคร บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

จะออกหลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนใบแจ้งการช าระเงินให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร เมื่อช าระเงิน 

ค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว และข้อมูลในใบเสร็จการช าระเงินถูกต้องตามใบแจ้งการช าระเงิน จะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 

(โปรดตรวจสอบหลักฐานการช าระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลในใบแจ้งการช าระเงินให้เรียบร้อยและเก็บไว้เป็น

หลักฐาน เพื่อประโยชน์ของตนเอง)           
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 หมายเหตุ : 

1. กรณีมีการน าใบสมัครที่ท าการยกเลิกในระบบแล้วไปช าระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใด  ๆ ทั้งสิ้น เพราะข้อมูล

การสมัครในระบบถูกยกเลิกไปแล้วใบสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ จะไม่มีการน าข้อมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิกไปแล้วมาประมวลผลหรือ

จัดสถานที่สอบให้แต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนจะน าใบสมัครไปช าระเงินโปรดตรวจสอบใบสมัครให้เรียบร้อยว่าเป็นฉบับที่ถูกต้องและ

ไม่ได้ถูกท ารายการยกเลิกไปแล้ว 

2. ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการช าระเงินค่าสมัครได้หลังจากช าระเงินค่าสมัครแล้ว 2 วันท าการ (ไม่นับรวมวันช าระ

เงินค่าสมัคร วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ที่ www.tuadmissions.in.th 

       ในกรณีสถานะการสมัครไม่ถูกต้อง ผู้สมัครสามารถทักท้วงและยื่นค าร้องออนไลน์ที่ www.tuadmissions.in.th 

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานใบสมัครหรือหลักฐานการช าระเงิน ส่งมาภายใน 1 - 20 มีนาคม 2566 

หากพ้นก าหนดแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาค าร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

3. ผู้สมัครหากประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เลขประจ าตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ให้กรอกค าร้องออนไลน์

ผ่านอินเตอร์เน็ต ที่  www.tuadmissions.in.th พร้อมแนบหลักฐานส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือสอบถามเพิ ่มเติมได้ที่  

02-564-4440-79 ต่อ 1935-1937 หรือ เพจ Facebook: งานรับเข้า ม. ธรรมศาสตร์ @Admissions.TU  

7.3 หลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ  ให้ผ ู ้สมัครสอบอัปโหลดไฟล์ เอกสารการสมัคร ตามรูปแบบของ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังนี้ 

หน้าที ่1  ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1 หรือ ปพ.1) ที่สถาบันการศึกษา

ออกให้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 5 ภาคการศึกษา 

หน้าที่ 2   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร (ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง ให้อยู่ในหน้าเดียวกัน) ทั้งของผู้สมคัร 

และของบิดา/มารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมาย 

หน้าที่ 3   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย (ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง ให้           

อยู่ในหน้าเดียวกัน) 

หน้าที่ 4   ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงภูมิล าเนาอยู่ต่อเนื่องดังระบุในข้อ 3.3 ของผู้สมัครที่มีภูมิล าเนาครบตามประกาศฯ 

หน้าที่ 5   ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงภูมิล าเนาอยู่ต่อเนื่องดังระบุในข้อ 3.3 ของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตาม

กฎหมายที่มีภูมิล าเนาครบตามประกาศฯ 

หน้าที่ 6   ส าเนาใบรับรองความประพฤติจากโรงเรียน ว่าไม่มีประวัติความประพฤติที่เสียหาย 

หน้าที่ 7   ส าเนาใบรับรองการศึกษาดูงานจากโรงพยาบาล (ถ้ามี) 

หน้าที่ 8   ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกันของผู้สมัคร (ถ้ามี)  

หน้าที่ 9   ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกันของบิดาหรือมารดาหรือ

ผู้ปกครองตามกฎหมาย (ถ้ามี) 

7.4 เฉพาะผู้สมัครที่มีสิทธิ์และประสงค์เข้ารับการประเมินขั้นตอนที่ 2 ต้องด าเนินการจัดส่งเอกสารและหลักฐาน

เพิ่มเติม หากเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินขั้นตอนที่ 2 ดังนี้  

ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบ Internet พร้อมหลักฐานการช าระเงินค่าธรรมเนียมการทดสอบสุขภาพจิตตรวจร่างกายและ

สุขภาพ และสอบสัมภาษณ์ หรืออื่น ๆ ที่คณะกรรมการฯก าหนด และแบบฟอร์มการให้ข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินขั้นตอนที่ 2 

(โดย Download จาก Website http://www.med.tu.ac.th หลังจากวันประกาศผลการประเมินขั้นตอนที่ 1) และด าเนินการจัดส่งใหก้ับ

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง ในวันที่ 29 เมษายน 2566 ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้ 

ผู้สมัครเขตภาคกลาง  ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสระบุรี  

ผู้สมัครเขตภาคใต้   ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และ ศูนย์แพทยศาสตร

ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
ผู้สมัครเขตภาคตะวันออก   ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพุทธโสธร 

        มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาค าร้องอุทธรณ์ เฉพาะกรณคีวามคลาดเคลื่อนที่เกิดจากระบบการรับสมัคร

สอบคัดเลือก โดยไม่รับพิจารณากรณีความผิดพลาดที่เกิดจากการกระท าของผู้สมัครหรือผู้กระท าการแทนผู้สมัคร 
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8. อตัราคา่ธรรมเนยีมในการสมคัร

8.1 ค่าสมัคร ขั้นตอนที่ 1 จ านวน 200 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินผ่านธนาคาร) โดยช าระเงินค่าสมัคร

ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ผ่านระบบ Smart Bill Payment ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)   

8.2 ค่าธรรมเนียมในการประเมินขั้นตอนที่ 2 การทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจร่างกายและสุขภาพ ตรวจสุขภาพจิต และ

สอบสัมภาษณ์ จ านวน 1,500 บาท (ช าระเงิน ณ วันที่ทดสอบบุคลิกภาพ) 

9. เกณฑก์ารคดัเลอืกและพจิารณาตดัสนิผล

9.1 เนื้อหาวิชาและสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการประเมินขั้นตอนที่1 ผู้สมัครต้องมีคะแนน A-Level (วิชาสามัญที่จัดสอบ

โดย ทปอ.) และคะแนน TPAT 1 (วิชาเฉพาะ ที่จัดสอบโดย กสพท.) โดยมีค่าน ้าหนัก ดังนี้  

วชิาทีใ่ชใ้นการประมวลผล ชือ่วชิา น า้หนกัคะแนน เงื่อนไข 

A-Level (วชิาสามัญ)

70%  

จัดสอบโดย ทปอ. 

1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    

(คิดคะแนนรวมของฟิสิกส์ เคมี

และชีววทิยา)

40% - ต้องได้คะแนนไมน่้อยกว่า

30% ของคะแนนเต็ม

ในแต่ละกลุ่มวชิา

- ใช้คะแนนสอบ A-Level

(วิชาสามัญ)

ที่สอบในวนัที่ 18–19 มีนาคม

2566 เท่านั้น

2. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 20% 

. 3. ภาษาอังกฤษ 20% 

4. ภาษาไทย 10% 

5. สังคมศึกษา 10% 

TPAT 1 (วิชาเฉพาะกสพท) 

30% 

1. การทดสอบศักยภาพในการเรียนรู้ ได้แก่ ความสามารถ

ในการจับใจความ คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ เชื่อมโยง

ความเป็นเหตุผล และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

2. การประเมินแนวคิดทางจริยธรรม

- ใช้คะแนนที่สอบในวนัที่   

17 ธันวาคม 2565 เท่านั้น

จัดสอบโดย กสพท  

ในวันที่ 17 ธันวาคม 2565 

วันเดียวเท่านัน้ 

การใหข้อ้มลูอนัเปน็เทจ็หรอืการปลอมแปลงเอกสารเปน็ความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา ผูก้ระท าจะถกูด าเนนิคดตีามกฎหมายจนถงึทีส่ดุ 

9.2 ผู้สมัครสอบต้องสอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต ่าตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณา จึงจะได้รับการประกาศ

รายชื่อให้เข้ารับการประเมินในขั้นตอนที่ 2 

9.3 การพิจารณาตัดสินผลการประเมินขั้นตอนที่ 2 จะน าคะแนนจากข้ันตอนที่ 1 มาพิจารณาร่วมกับผลการประเมินใน

ขั้นตอนที่ 2 อีกครัง้ โดยมีค่าน ้าหนักและเกณฑ์ ดังนี้ 

การประเมนิ คา่น า้หนกั (ร้อยละ) หรอืผลการตดัสนิ 

1. คะแนนรวมจากข้ันตอนที่ 1 90 

2. สอบสัมภาษณ์ 10 

รวมคะแนน 100 

3. ตรวจร่างกายและสุขภาพ ได้/ตก 

4. ทดสอบบุคลิกภาพ ได้/ตก 

5. ตรวจสุขภาพจิต ได้/ตก 

6. อ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการคัดเลือกก าหนด (ถ้ามี) ได้/ตก 
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        การตัดสินได้ หรือตก เป็นเกณฑ์ภายในของคณะแพทยศาสตร์ที่คณะกรรมการฯ ก าหนดขึ้นเพื่อใช้กับผู้สมัครทุกราย 
โดยให้ความส าคัญกับคุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและคุณสมบัติเฉพาะโครงการตามประกาศข้อ 3   
            หากมีผู้สมัครผ่านการสอบคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นจ านวนน้อยกว่าที่ประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สงวนสิทธิ์ที่จะจัดให้มีการสอบคัดเลือกเพิ่มเติมภายหลังหรือไม่ก็ได้ 

9.4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินขั้นตอนที่ 2 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 
ที่งานบริการการศึกษา ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โรงพยาบาลพุทธโสธร www.med.tu.ac.th 
และที ่ www. tuadmissions. in.th และผู ้ม ีส ิทธิ์ เข้าร ับการประเมินขั ้นตอนที ่ 2 ทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจร่างกายฯ 
ตรวจสุขภาพจิต และ สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 - 30 เมษายน 2566 ตามสถานและเวลาที่ก าหนด ดังรายละเอียดในปฏิทิน 
การรับสมัครฯ  

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินขั้นตอนที่ 2 ทุกคน ต้องไปรายงานตัวและส่งเอกสารด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ 

ที่ก าหนด (จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)  หากพ้นก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการเข้ารบัการประเมิน

ขั้นตอนที่ 2 ไม่ว่ากรณีใด ๆ

10. การประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษา

คณะกรรมการคดัเลอืกฯ จะพิจารณาผูม้สีทิธิ์เขา้ศึกษาจากผลการประเมนิทัง้ขัน้ตอนที ่1 และขั้นตอนที ่2 ประกอบกนั 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะประกาศรายชื ่อผู ้มีสิทธิ ์เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพื ่อชาวชนบท 

ภายในวันที ่ 4 พฤษภาคม 2566 พร้อมผู ้สอบได้ล าดับส ารอง (ถ้ามี) ที ่งานบริการการศึกษา  ชั ้น 3 คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั ้นคลินิกโรงพยาบาลสระบุรี  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  โรงพยาบาลพุทธโสธร และที่ www.med.tu.ac.th ผู ้ที ่สอบได้จะต้องแสดงความจ านง 

เข้าศึกษาท าสัญญาฯ พร้อมช าระค่าลงทะเบียนศึกษา ภาคการศึกษาที ่ 1 ป ีการศึกษา 2566 ภายในวันที ่ก  าหนด 

ผู้ไม่มาแสดงความจ านงถือว่าสละสิทธิ์ และคณะกรรมการคัดเลือกฯ อาจพิจารณาเรียกหรือไม่เรียกผู้สอบได้ล าดับส ารอง (ถ้ามี) 

รายงานตัวต่อไป ก็ได้ 

           ในกรณีที่ผู้สมัครได้ลงนามยืนยันการเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในคณะ/วิทยาลัยแพทยศาสตร์ของรัฐ 

ทุกสถาบัน และถ้าสถาบันนั้นส่งรายชื่อผู้สมัครมาเพื่อให้ตัดรายชื่อที ่ซ ้ากันออก คณะกรรมการคัดเลือกฯ ขอสงวนสิทธิ์  

ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ผู้ที่มีรายชื่อซ ้าซ้อนกันออก รายละเอียดตามตามประกาศ ข้อ 5. เงื่อนไขของผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และอาจจะเรียกผู้สอบได้ล าดับส ารอง (ถ้ามี) รายงานตัวต่อไปหากมีผู้สมัครผ่านการสอบคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์   

เข้าศึกษาเป็นจ านวนน้อยกว่าที่ประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สงวนสิทธิ์ที่จะจัดให้มีการสอบคัดเลือกเพิ่มเติม

ภายหลังหรือไม่ก็ได้ 

11. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing house) วันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2566

 ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามการบริหารจัดการและขั้นตอนของสมาคมที่ ประชุมอธิการบดีแห่ง

ประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนดให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกเพียงสาขาวิชาเดียวในระบบ TCAS 

ถ้าผู้สมัครได้กด “ยืนยันสิทธิ์” เข้าศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งไปแล้ว และต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาที่ยืนยันสิทธิ์ ผู้สมัครสามารถท า

การเปลี่ยนแปลงได้อีกเพียง 2 คร้ังเท่านั้น จนถึงเวลาปิดระบบการให้ยืนยันสิทธิ์ (นับรวมจ านวนคร้ังที่กด “ยืนยันสิทธิ์” ได้สูงสุด 

3 ครั้ง) โดยระบบจะนับเป็นหนึ่งครั้งของการยืนยันสิทธิ์ หากถ้าผู้สมัครไม่กด “ยืนยันสิทธิ์ หรือ “ไม่ใช้สิทธิ์” ภายในช่วงเวลาที่

ก  าหนดจะถือว่าผู ้สมัครยังไม่ได้ใช้ส ิทธ ิ ์ในการเข้าศึกษา และไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที ่ได ้ร ับการคัดเล ือก 

ซึ่งจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษา ภายหลังจากช่วงเวลาที่ก าหนดไม่ได้ 

กรณทีีม่ปีญัหาเกีย่วกบัการประเมนิทัง้ 2 ขัน้ตอนและการพจิารณาตดัสนิผล ใหค้ณะกรรมการคดัเลอืกฯ 

เปน็ผูว้นิจิฉยัชีช้าด ผลการตดัสนิของคณะกรรมการคดัเลอืกฯ ถือวา่เปน็อนัสิน้สดุ 
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12. ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก ให้เตรยีมตวัดงันี้

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2566 ให้ปฏิบัติดังนี้ 

12.1  รายงานตัวแสดงความจ านงเข้าศึกษาพร้อมรับเอกสารการท าสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื ่อศึกษาวิช า

แพทยศาสตร์ ณ ศูนย์แพทยศาสตร์ฯ โรงพยาบาลสระบุรี หรือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี หรือ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัดิ์ 

หรือ โรงพยาบาลพุทธโสธร ดังวันเวลา และสถานที่ ที่ก าหนดไว้ในปฏิทิน 

12.2 รับเอกสารและลงทะเบียนศึกษาลักษณะวิชาและเอกสารต่าง ๆ ในวันแจ้งความจ านงเข้าศึกษา 

ณ ศูนย์แพทยศาสตร์ฯ โรงพยาบาลสระบุรี หรือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี หรือ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ หรือ 

โรงพยาบาลพุทธโสธร ดังวันเวลา และสถานที่ ที่ก าหนดไว้ในปฏิทิน 

12.3 ท าสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์  

12.3.1 รายละเอยีดเกีย่วกบัสญัญาทีค่วรทราบ 

           ผู้ที ่ผ ่านการคัดเลือกฯ จะต้องท าสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื ่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ คนละ 4 ฉบับ 

ตามวันเวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งแต่ละฉบับจะประกอบด้วย สัญญา 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 

ก. สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ส าหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกฯ 

ข. สัญญาค ้าประกันส าหรับผู้ค ้าประกันสัญญาในข้อ ก.   

 ในกรณีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกฯ มีคู่สมรสหรือมีอายุนับถึงวันท าสัญญาที่มหาวิทยาลัยก าหนดไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ 

หรือผู้ค ้าประกันสัญญามีคู่สมรส จะต้องให้คู่สมรสหรือผู้แทนโดยชอบธรรม (บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามค าสั่งศาล) แล้วแต่กรณี 

กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบท้ายสัญญาของส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงความยินยอมให้ท าสัญญาได้ อย่างไรก็ตามการลงนาม

หรือเซ็นชื่อในสัญญาของทุก ๆ คน ให้กระท าต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ก าหนดท าสัญญาเท่านั้น 

12.3.2  การท าสญัญาค า้ประกนั มรีายละเอยีดดงันี ้

12.3.2.1 ผู้ค ้าประกันจะต้องเป็นบิดาหรือมารดาของผู้ที่จะเข้าศึกษา โดยผู้ค ้าประกันไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ใน

การท าสัญญาค ้าประกัน หรือ 

12.3.2.2 ในกรณีไม่สามารถจัดหาผู้ค ้าประกันตามข้อ 12.3.2.1 ได้ ผู้ค ้าประกันจะต้องเป็นพี่หรือน้องร่วมบิดาหรือ

มารดาเดียวกันกับผู้ที่จะเข้าศึกษา โดยผู้ค ้าประกันไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ในการท าสัญญาค ้าประกัน หรือ 

12.3.2.3 ในกรณีไม่สามารถจัดหาผู้ค ้าประกันตามข้อ 12.3.2.1  และ 12.3.2.2 ได้ ให้กระทรวง/กรมที่เป็นคู่สัญญา

ของผู้ที่จะเข้าศึกษาตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาตรวจสอบ หากผลการพิจารณาตรวจสอบปรากฏว่าผู้ที่จะเข้าศึกษาไม่มีบุคคล 

ตามข้อ 12.3.2.1  และ 12.3.2.2  ที่จะมาท าสัญญาค ้าประกัน และผู้ที่จะเข้าศึกษามีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาก็ให้ผู้ที่จะเข้าศึกษา  

ท าสัญญาเข้าศึกษาโดยไม่ต้องมีผู้ค ้าประกันได้ ทั้งนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์นี้กับผู้รับทุนรัฐบาลเพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจั ย 

ณ ต่างประเทศ รวมทั้งผู้รับทุน หรือข้าราชการที่ลาไปศึกษาภายในประเทศด้วย 

12.3.3  เอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องน ามาในวันที่ท าสัญญา ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ผู้ค ้าประกันสัญญาและ

บุคคลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตามที่ระบุในข้อ 12.3.1 จะต้องมาลงนามสญัญา ที่กรอกรายละเอียดไว้แล้ว ต่อหน้าเจ้าหนา้ทีข่องกระทรวง

สาธารณสุข พร้อมอากรแสตมป์ดวงละ 5 บาท (ไม่ใช่แสตมป์ปิดซองจดหมาย) จ านวน 5 ดวง ต้นฉบับและส าเนาเอกสารหรือ

หลักฐานของทุกคน อย่างละ 4 ชุด ดังนี้    

หลักฐานทีน่กัศกึษาตอ้งเตรยีม 
1. นกัศึกษา

1.1  ส าเนาทะเบียนบา้น (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน  4  ชุด 
1.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักศึกษา 

 (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 

จ านวน  4  ชุด 

1.3  อากรแสตมป์ติดสัญญาค ้าประกนัดวงละ 5 บาท จ านวน  5 ดวง 
1.4  รูปถ่ายสี เครื่องแบบนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่ตนสังกัด ขนาด 1 นิว้ 
จ านวน  4  ชุด 
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2. ผูค้ า้ประกนั

2.1  ส าเนาทะเบียนบา้นของผู้ค า้ประกัน 

 (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 

จ านวน  4  ชุด 

2.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ ผู้ค ้าประกัน

(พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 

จ านวน  4  ชุด 

2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของคู่สมรสที่ยินยอม

ให้เป็นผู้ค ้าประกนั (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 

จ านวน  4  ชุด 

2.4 ส าเนาทะเบียนบา้นของคู่สมรสที่ยินยอมให้เป็น 

 ผู้ค ้าประกนั (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 

จ านวน  4  ชุด 

2.5  ส าเนาทะเบียนสมรสของผู้ค า้ประกัน 

(พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 

จ านวน  4  ชุด 

13. การขึน้ทะเบยีนเปน็นกัศกึษา
13.1 เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

(1) ต้องเป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
(2) ต ้องมีค ุณสมบัติท ั ่วไปและไม่ม ีล ักษณะต้องห้ามตามข้อบังค ับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว ่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
(3) การข ึ ้นทะเบ ียนเป็นนักศ ึกษา ต ้องเป ็นไปตามข้อบ ังค ับมหาวิทยาล ัยธรรมศาสตร ์ ว ่าด ้วยการศ ึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561         
 หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู ้ม ีส ิทธิ ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ 

มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
13.2 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และรายละเอียดการขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ให้ทราบภายหลัง ที่ www.reg.tu.ac.th หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถาม
ได้ที่ งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา ส านักงานทะเบียนนักศึกษา โทรศัพท์  025644440-79  ต่อ 1603-1609 เเละ 1626 

14. หลักสูตรและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.reg.tu.ac.th  หรือเว็บไซด์แต่ละคณะ 
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ปฏทินิการรบัสมคัรบคุคลเพือ่สอบคดัเลอืกเขา้ศึกษาระดับปรญิญาตร ี

ในคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

โครงการผลติแพทยเ์พือ่ชาวชนบท 

(ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิกิโรงพยาบาลสระบรุ ีโรงพยาบาลสรุาษฎรธ์าน ีโรงพยาบาลชมุพรเขตรอดุมศกัดิ ์และ 

โรงพยาบาลพทุธโสธร) ประจ าปกีารศึกษา 2566 

กจิกรรม วนั  เดือน  ป ี สถานที ่

การรับสมัคร วันที่ 1–16 มีนาคม 2566 
 เปิดระบบรบัสมัครเวลา 09.00 น.
 ปิดระบบรับสมัครเวลา  23.59 น.

 ที่ www.tuadmissions.in.th 
หัวข้อ Thammasat Admissions 66 
เลือก “เข้าสู่ระบบ” 

การช าระเงินคา่สมัคร 
ผ่านระบบ Smart Bill Payment 

วันที่ 1 – 17 มีนาคม 2566 
  (ปิดช าระเงินตามเวลาท าการธนาคาร) 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ทุกสาขาทั่วประเทศ 

การอัปโหลดไฟล์เอกสารการสมคัรสอบ 
ตามรูปแบบที่ก าหนดของ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

วันที่ 1–16 มีนาคม 2566 ที่ www.tuadmissions.in.th 

การทักท้วงสถานะการสมัคร 
(ในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง) 

ในวันที่ 1 - 20 มีนาคม 2566 ดาวนโ์หลดแบบฟอร์มที่ 
www.tuadmissions.in.th 

สอบ A-Level 
(วิชาสามัญ จดัสอบโดย ทปอ.) 

วันที่ 18 – 19 มีนาคม 2566 ที่ http://bet.obec.go.th 

สอบ TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท     
จัดสอบโดย กสพท.) 

วันที่  17 ธันวาคม 2565 ที่ http://www๙.si.mahidol.ac.th 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินขั้นตอนที่ 2 

วันที่  24 เมษายน 2566 - งานบริการการศึกษา ชัน้ 3
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ศูนยร์ังสิต
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิิก
โรงพยาบาลสระบุรี
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิิก
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิิก

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิิก
โรงพยาบาลพุทธโสธร
- Website www.med.tu.ac.th
- Website www.tuadmissions.in.th

มีสิทธิ์เข้ารับการประเมนิขั้นตอนที่ 2 
ทุกคนรวมทั้งอันดับส ารอง(ถ้าม)ี : ส่ง
หลักฐานและเอกสารประกอบการ
ประเมินขั้นตอนที่ 2   
- ส่งหลักฐานและเอกสารด้วยตนเอง
- ทดสอบบุคลิกภาพ

  วันที่ 24-26 เมษายน 2566 

เวลา 08.00 น. 
เวลา 08.30 น. 

เร่ิมพร้อมกัน 
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิิก
โรงพยาบาลสระบุรี
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิิก
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธาน ี
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิิก
โรงพยาบาล.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิิก
โรงพยาบาลพุทธโสธร



16 

กจิกรรม วนั  เดือน  ป ี สถานที ่

ตรวจร่างกายและสุขภาพ 
- ตรวจร่างกายทั่วไป เร่ิมพร้อมกัน
- ตรวจร่างกายเฉพาะ เร่ิมพร้อมกัน

*ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่
กับการก าหนดของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น
คลินิกแต่ละแห่ง

สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพจิต 
*ทุกคนต้องมารายงานตัวตามเวลาที่
ก าหนดเท่านัน้

วันที่  27 เมษายน 2566 

เร่ิมพร้อมกัน 
เวลา 08.30 – 12.00 น. 

และ 
เวลา 13.00 – 16.30 น. 

- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิิก
โรงพยาบาลสระบุรี
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิิก
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิิก
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิิก
โรงพยาบาลพุทธโสธร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลอืก วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 1.ที่ mytcas.com
2.ที่ tuadmissions.in.th

การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ 
เคลียริงเฮาส์ (Clearing house) 
ของ ทปอ. 

วันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2566 ที่ mytcas.com 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
(ผู้ยืนยนัสิทธิ์เข้าศึกษา) 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 www.tuadmissions.in.th 

แจ้งความจ านงเข้าศึกษาและ ท าสัญญา
การเป็นนักศึกษาแพทย์ฯ 

แจ้งให้ทราบในภายหลงั - ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิิก
โรงพยาบาลสระบุรี
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิิก
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิิก
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิิก
โรงพยาบาลพุทธโสธร 

ปฐมนิเทศ (คณะแพทยศาสตร์) แจ้งให้ทราบในภายหลงั คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ศูนยร์ังสิต 

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และช าระค่า
จดทะเบียนศึกษาฯ ภาค 1/2566 

แจ้งให้ทราบในภายหลงั ส านักงานทะเบียนนักศึกษา 
www.reg.tu.ac.th 

เปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2566 เดือนสิงหาคม 2566 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ศูนยร์ังสิต 

*หมายเหตุ   1.  ผู้ไม่เข้ารับการประเมินขั้นตอนที่ 2 ให้ครบถ้วนทุกวิธีการประเมิน ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนดไว้

ถือว่าสละสิทธิ์

2. ประกาศรายละเอียดที ่ต ้องปฏิบัติของนักศึกษาใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จะแจ้งให้ทราบภายหลังใน www.med.tu.ac.th  และ www.reg.tu.ac.th 




